
NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS

CONTRATO Nº 41/2021 – NGC/SESA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
41/2021 QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO
AMAPÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE, COMO CONTRATANTE E A
COMPANHIA ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ –
CAESA, COMO CONTRATADA, PARA OS FINS
NELES DECLARADOS.

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO
AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na cidade de Macapá, no
estado do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) pelo(a)
Sr. JUAN MENDES DA SILVA, nomeado(a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 2020, publicado
no DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, portador da carteira
de identidade nº 4077599, expedida pelo(a) Policia Civil/PA, doravante denominada
CONTRATANTE, e o(a) COMPANHIA ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA, inscrita no CNPJ
sob o nº 05.976.311/0001-04, sediado(a) na Av. Ernestino Borges, nº 222, Bairro Julião Ramos,
Macapá/AP, CEP 68908-198, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
Diretor-Presidente, o Senhor VALDINEI SANTANA AMANAJÁS, brasileiro, portador da Carteira de
Identidade n°1527784/AP e CPF n.º144.946.802-06, residente e domiciliado em Macapá/AP, pelo
Diretor Administrativo e Financeiro, Senhor PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS, brasileiro,
Administrador, CEAP/AP n.º 0-00934, portador do RG n.º 010.704/AP e CPF n° 163.922.722-91,
residente e domiciliado em Macapá/AP, pelo Diretor Operacional, Senhor JOÃO PAULO DIAS
BENTES MONTEIRO, brasileiro, engenheiro sanitarista, portador do RG n.º 269664 SSP/AP, inscrito
no CPF sob o nº 629.429.992- 68, residente e domiciliado em Macapá/AP, pela Diretora Técnica,
Senhora MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER, brasileira, Arquiteta e Urbanista, registro CAU/AP
n.º A16458-5, portadora do RG. n.º 213336 segunda via SSP/AP, inscrita no CPF sob o nº
365.935.249-72, e pelo Diretor Comercial e de Negócios, Senhor LUIZ JOSÉ DOS SANTOS
MONTEIRO, brasileiro, casado, Administrador, CRA/AP nº 00559, RG nº 641.068-AP, CPF nº
061.595.672-68, tendo em vista o que consta no Processo nº 300101.0077.1851.0115/2021,
Inexigibilidade de Licitação nº 11/2021-COGEC/SESA-AP e em observância às disposições da Lei
8.666/93, firmam o presente instrumento de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 O presente Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação

do serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário pela concessionária de
serviço público no Estado do Amapá, para os órgãos integrantes da Administração Pública
Estadual, especificados no ANEXO I, deste Termo de Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
2.1 O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, a contar de

09/08/2021 a 08/09/2021. Podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos,
mediante assinatura dos Termos Aditivos, limitada a sua duração a 60 (sessenta) meses,
conforme disposto no inciso II, do art. 57, da Lei n. º 8.666/93 e alterações posteriores.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO VALOR
3.1 A despesa com a execução desta contratação correrá por conta de Créditos Orçamentários

consignados no Orçamento Geral da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Amapá,
para o exercício de 2021 e 2022: Ação: 2658, Natureza: 33.90.39, Fonte 101;

3.2 O valor do presente contrato é de R$ 4.339.182,58 (quatro milhões trezentos e trinta e
nove mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).
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4. CLÁUSULA QUARTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
4.1 A contratação resultante deste Projeto Básico tem por finalidade atender as demandas dos

órgãos da administração pública direta e indireta, conforme especificações do ANEXO I
Termo de Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME/FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 A execução dos serviços será acompanhada pelo Gestor, fiscal técnico e Administrativo,

designados através de portaria pela autoridade competente, devendo apurar e assentar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o contrato que exijam medidas
corretivas por parte da contratada;

5.2 A aceitação dos serviços dar-se-á por meio da análise da fatura, emissão de relatório da
prestação dos serviços, certificação e atesto da fatura detalhada.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS TARIFAS
6.1 A cobrança do serviço de abastecimento de água obedecerá a estrutura tarifária atualizada,

homologada pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá, aplicando-se a tarifa
correspondente À categoria em que se enquadra a unidade;

6.2 O cálculo da cobrança pelo serviço de esgotamento sanitário será cobrado por percentual
devidamente aprovado pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (CAESA).

7. CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s)

Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s),
acompanhado(s) dos documentos de habilitação perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho (CNDT) junto a Administração
Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n. 8.666, de
1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011;

7.2 O pagamento será efetuado em favor da CONTRATADA, conforme a demanda solicitada,
mediante apresentação de faturas de consumo detalhadas, desde que estas estejam em
conformidade com os serviços prestados;

7.3 Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
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8. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1 Quanto a garantia é dever da contratada na prestação dos serviços de abastecimento de água

e coleta de esgoto sanitário manter dentro dos padrões estabelecidos pela ANA – Agência
Nacional de Águas, cabendo a contratada a responsabilidade por quaisquer danos causados
ao meio ambiente, multas e infrações punidas pelos órgãos de controle e fiscalização,
facultando a contratante o eventual direito de regresso quando autuada diretamente;

8.2 Responder pelos danos causados à administração da CONTRATANTE ou a terceiros;
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o acompanhamento pela CONTRATANTE;

8.3 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou
Municipal e ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas
em seu Regulamento Geral de Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Coleta de
Esgoto Sanitário do Estado do Amapá;

8.4 Prestar os serviços dentro dos padrões e rotinas estabelecidas, em observância às normas
técnicas legais e regulamentares aplicáveis, de forma meticulosa e constante, mantendo-se
sempre em boa ordem;

8.5 Emitir a fatura com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data do vencimento;
8.6 Disponibilizar o serviço de atendimento telefônico para solução de problemas emergenciais;
8.7 Informar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sobre providências quanto às solicitações ou

reclamações;
8.8 Informar na fatura, sobre a existência de faturas não pagas;
8.9 Informar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre a possibilidade da

suspensão de fornecimento de água por falta de pagamento;
8.10 Religar a água, no caso de suspensão indevida, sem quaisquer despesas, no prazo máximo

de 04 (quatro) horas a partir da constatação da CONTRATADA ou da informação pela
CONTRATANTE;

8.11 É obrigação da CONTRATADA realizar anualmente o cadastro e recadastramento das
matrículas das unidades pertencentes à Secretaria de Estado da Saúde quanto a realização do
referido procedimento;

9. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Permitir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA nas suas

dependências para execução dos serviços necessários à execução do presente contrato;
9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA;
9.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho;
9.4 Controlar o consumo de água e documentar as ocorrências;
9.5 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, ressalvados os

casos de força maior, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços;
9.6 Acompanhar e fiscalizar e o andamento dos serviços;

10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO
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10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do Contrato, devendo ser exercidos por um representante
da Administração, especialmente designado na forma dos Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e
do Art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e conforme IN/SLTI/MP nº 2/2008;

10.2 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação
por representante do Governo do Estado do Amapá – GEA, através da Secretaria de Estado
da Saúde – SESA, devidamente designado através de Portaria pela autoridade competente
devendo apurar e assentar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o
Contrato que exijam medidas corretivas por parte da Contratada;

10.3 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do Contrato deverão
ser solicitadas ao seu gestor, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

10.4 Monitorar a execução do Contrato e exigir a qualidade efetiva dos serviços contratados,
além de conferir a compatibilidade das Notas Fiscais/Faturas e documentação exigível para
pagamento;

10.5 Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução do objeto
contratado, a SESA se reserva o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
da responsabilidade da Contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o
objeto contratado, cabendo-lhe:
10.5.1 Realizar contatos diretos com a CONTRATADA;
10.5.2 Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação de sanções
previstas no Contrato, informando-as ao setor competente, sob pena de responsabilidades;
10.5.3 Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuição, submetendo à
autoridade superior as questões controvertidas decorrentes da execução da contratação, com
o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito
administrativo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem

justificativa aceita pelo CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais
pertinentes, poderá acarretar em sanções previstas na Lei 8.666 de 1993;

11.2 A cada falta contratual cometida pela CONTRATADA no período dos meses anteriores ao
fato gerador será aplicado pela CONTRATANTE sanções administrativas que serão
imediatamente aplicadas, observado o regular processo administrativo e os seguintes
subitens:
11.2.1 ADVERTÊNCIA por escrito;
11.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, pela recusa
injustificada em assinar o instrumento contratual;
11.2.3 Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor global do contrato, por dia
útil de atraso injustificado no cumprimento dos prazos pactuados;
11.2.4 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste contrato, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado;
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12. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO
12.1 Casos de rescisão por parte da Adm (inexecução total ou parcial);
12.2 Direitos da administração nesses casos (art. 77, Lei 8666/93).

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
13.1 O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que

haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas;
13.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, as supressões ou

acréscimos que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
14.1 O extrato do presente Contrato será publicado, no Diário Oficial do Estado, até o 5º (quinto)

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, nos termos do Artigo 61, §único da Lei nº
8.666/93.

15. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
15.1 As partes elegem como foro a Comarca de Macapá-AP, com exclusão de qualquer outro por

mais privilegiado que seja.

Macapá/AP, 09 de agosto de 2021.

JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

Contratante

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm. e Financeiro

Contratada

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Arquiteta e Urbanista

Contratada

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Diretor Presidente da CAESA

Contratada
JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO

Diretor Técnico e Operacional
Contratada

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial e de Negócios

Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Contratada
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do
Amapá – GEA, através da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao
CONTRATO Nº 41/2021 – NGC/SESA firmado com a empresa COMPANHIA ÁGUA E ESGOTO DO
AMAPÁ – CAESA.

CONTRATO Nº 41/2021
COMPANHIA ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ – CAESA
DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2021

PARCELA MÊS VALOR
AGOSTO (23 dias) R$                  277.225,55

SETEMBRO R$                  361.598,55
OUTUBRO R$                  361.598,55

NOVEMBRO R$                  361.598,55
DEZEMBRO R$                  361.598,55

TOTAL EXERCÍCIO 2021 R$
DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2022

JANEIRO R$                  361.598,55
FEVEREIRO R$                  361.598,55

MARÇO R$                  361.598,55
ABRIL R$                  361.598,55
MAIO R$                  361.598,55

JUNHO R$                  361.598,55
JULHO R$                  361.598,55

AGOSTO (08 dias) R$                    96.426,28
TOTAL EXERCÍCIO 2022 R$                 547.873,06

TOTAL R$               4.339.182,58

OBS: Importa o presente CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO o valor de R$ 4.339.182,58
(quatro milhões trezentos e trinta e nove mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito
centavos).

Macapá/AP, 09 de agosto de 2021.

JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

Contratante

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm. e Financeiro

Contratada

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Arquiteta e Urbanista

Contratada

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Diretor Presidente da CAESA

Contratada
JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO

Diretor Técnico e Operacional
Contratada

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial e de Negócios

Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Contratada
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PLANO DE APLICAÇÃO dos recursos a serem repassados pelo Governo do Estado do Amapá –
GEA, através da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP, para fazer face atinente ao CONTRATO Nº
41/2021 – NGC/SESA firmado com a empresa COMPANHIA ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ –
CAESA.

AÇÃO P.O.
NATUREZA DA
DESPESA FONTE

2658 550 33.90.37 107
VALOR GLOBAL DO
CONTRATO

R$ 4.339.182,58

Importa o presente PLANO DE APLICAÇÃO no valor de R$ 4.339.182,58 (quatro milhões
trezentos e trinta e nove mil cento e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Macapá/AP, 09 de agosto de 2021.

JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde

Contratante

PAULO ROBERTO GOMES DE BARROS
Diretor Adm. e Financeiro

Contratada

MAGALY BRITO BEZERRA XAVIER
Arquiteta e Urbanista

Contratada

VALDINEI SANTANA AMANAJÁS
Diretor Presidente da CAESA

Contratada
JOÃO PAULO DIAS BENTES MONTEIRO

Diretor Técnico e Operacional
Contratada

LUIZ JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO
Diretor Comercial e de Negócios

Companhia de Água e Esgoto do Amapá
Contratada
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